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Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης”. 

2. Το Π.Δ με αριθμό 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α΄/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”,  

όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 49947 (ΦΕΚ 1666/Β΄/10-08-2015), την με αρ. 92066 

(ΦΕΚ4343/Β΄/30-12-2016), καθώς και την με αρ. πρωτ. 100393/8204/20-08-2015 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ¨περί τοποθέτησης υπαλλήλων και ορισμού προϊσταμένων της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στον νομό Κυκλάδων¨. 

3. Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων κ΄ 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών κ΄ αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 

Διαύγεια και άλλες διατάξεις”, και το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/2011) "Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". 

4. Τις διατάξεις και όλων των κανονιστικών κ΄ ρυθμιστικών πράξεων  του Ν. 3982/ ΦΕΚ 143/Α΄(17-06-

2011) “περί..απλοποίησης της αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων”, όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) (αρ. 19, παρ. 5), το Ν. 4072/ (ΦΕΚ 86/Α΄/2012) 

(αρ. 228, παρ. 5 κ΄ αρ. 229), τον Α.Ν. 207/(ΦΕΚ 216/Α΄/67)(αρ. 4), “περί εγκατάστασης και λειτουργίας 

βιομηχανιών, μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ΄ αποθηκών” και το αρ. 44 του Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α΄). 

5. Το Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/07-12-2016) “Νέο θεσμικό πλαίσιο για την  άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας κ΄ άλλες διατάξεις”, την Υ.Α 32790/392/(ΦΕΚ 1061/Β’/28-03-2017),“Απλούστευση 

πλαισίου άσκησης  μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων” και την Υ.Α 483/35/ (ΦΕΚ 158/ Β’/03-

02-2012) “Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση κ΄ λειτουργία των 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11” , οι οποίες  τροποποιήθηκαν  με  την  Υ.Α 5540/71 

(ΦΕΚ 60/Β’/18-01-2018). 

6. Το κεφάλαιο ΣΤ΄ του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/17-01-2018) “Ρυθμίσεις για την εγκατάσταση 

Μεταποιητικών και συναφών  δραστηριοτήτων”, με το οποίο τροποποιήθηκε ο Ν.4442/16 (ΦΕΚ 

230/Α΄/07-12-2016), ο Ν.4302/14 (ΦΕΚ 225/Α΄/14) και ο Ν. 3982/11 ΦΕΚ 143/Α΄(17-06-2011). 
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7. Tα μέρη Ζ΄ και Η΄ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019) “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις” με τα οποία τροποποιήθηκαν, ο Ν.4442/16 (ΦΕΚ 230/Α΄/07-12-2016), ο   Ν. 3982/11 ΦΕΚ 

143/Α΄(17-06-2011 και ο  Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21-09-2011).  

8. Την ΚΥΑ 12684/92 (ΦΕΚ 3181/Β’/27-11-2014) “Απλούστευση της αδειοδότησης - Κατάργηση της άδειας 

λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων” και  όπως ισχύει, καθώς και την Υ.Α 914/14684 (ΦΕΚ 

3533/Β΄/2011) “Καθορισμός παραβόλων του αρ. 28 του Ν.3982/11…”. 

9. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων”, 

τις διατάξεις του Ν.1650/86, το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/ Α’/2012), το  Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α΄/2002), την  

ΚΥΑ 3137 (ΦΕΚ 1048/Β’/2012), την ΚΥΑ 171914 (ΦΕΚ 3072/Β΄/03-12-2013) την Υ/Α 1958/12 (ΦΕΚ 21/ 

Β’/2012) όπως τροποποιήθηκε με την Υ/Α 37674 (ΦΕΚ  2471/ Β’/10-08-2016) “Κατάταξη δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες του Ν.4014/11..”  και την ΚΥΑ 132894/(ΦΕΚ 4421/Β’/15-12-2017). 

10. Την ΚΥΑ 4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β’/11-04-2012) “Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 

(Π.Π.Δ) κατά κλάδο δραστηριότητας της Β΄ Κατηγορίας του Ν.4014/11”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σύμφωνα, με την  ΚΥΑ 171331/(ΦΕΚ 2932/Β’/2013), την ΚΥΑ 171914/(ΦΕΚ 3072/Β’/2013), την ΚΥΑ 

174072/(ΦΕΚ 2138/Β’/05-08-2014) και την ΚΥΑ 127402/1487 (ΦΕΚ 3924/Β’/07-12-2016). 

11. Την ΚΥΑ 3137/191 (ΦΕΚ 1048/Β’/04-04-2012) “Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης των πολεοδομικών διαταγμάτων”, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σύμφωνα, με την  ΚΥΑ 13234/(ΦΕΚ 3251/Β’/2012), την ΚΥΑ 48/5/(ΦΕΚ 27/Β’/2014), την ΚΥΑ 

132894/(ΦΕΚ 4421/Β’/15-12-2017) και την ΚΥΑ 696/1/(ΦΕΚ 18/Β’/11-01-2018). 

12. Την ΚΥΑ 1589/104/06 (ΦΕΚ  90/Β’/30-01-2006) “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια…”, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε  με την Υ/Α 

7077/444/09 (ΦΕΚ  977/ Β’/22-05-2009) και την ΚΥΑ 12997/145 (ΦΕΚ 3284/ Β’/08-12-2014). 

13. Τις  διατάξεις και όλων των κανονιστικών και ρυθμιστικών πράξεων (ΚΥΑ, Υ/Α) και αποφάσεων του  

Ν.3054/02 ΦΕΚ 230/02-10-2002 “περί  οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις”, 

του Ν.3335/05 ΦΕΚ 95 Α΄ 20-04-2005, “περί ελέγχου της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών 

προϊόντων”, καθώς και του Κανονισμού Αδειών Δ2/16570/07-09-2005 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

14. Τον Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α΄/1934) “Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου,…”, το Β.Δ 

(ΦΕΚ 82/Α΄/16-03-1950) όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ (ΦΕΚ 346/Α΄/24-11-1953), το Β.Δ (ΦΕΚ 

116/Α΄/02-08-1958), το Β.Δ 465 (ΦΕΚ 150/Α΄/1970) το Π.Δ 477/74 και το Π.Δ 902/75 (ΦΕΚ 91/Α΄/1975). 

15. Την  με αρ. πρωτ. 98291 (ΦΕΚ 2588/Β΄/29-09-2014)  απόφαση του Περιφερειάρχη ¨περί μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου¨,  όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 

692/Υ.Ο.Δ.Δ/06-11-2014,  το ΦΕΚ  1014/Β΄/24-03-2017 (α.π 29319/17) και το ΦΕΚ  473/Υ.Ο.Δ.Δ /29-06-

2020 (α.π 61343/4225/2020). 

16. Την με αρ. πρωτ. 794/23-03-2016 απόφαση της υπηρεσίας μας, με την οποία χορηγήθηκε  άδεια 

μηχανολογικής εγκατάστασης, Μονάδας Αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων,  υπέρ της 

εταιρείας με την επωνυμία Μήλος Όιλ ΑΒΕΕΠ,  στην περιοχή Καστανά - Τρία Πηγάδια,  στη  Μήλο. 

17. Την με αρ. πρωτ. 338/13-10-1997 έγκριση χωροθέτησης της εν λόγω δραστηριότητας από την Δ/νση 

ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την 12084/17-06-1997 έγκριση εγκατάστασης της Δ/νσης 

Πετρελαϊκής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

18. Το με αριθμό πρωτ. 1825/20-08-2020 Ερωτηματολόγιο του Ν.3982/11 (Παράρτημα Ι, ΦΕΚ 60/Β΄/2018), 

όπως κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, για τη χορήγηση Έγκρισης Εγκατάστασης (υπαγωγή στο άρθρο 48Ε 

του Ν. 4512/2018), της δραστηριότητας που αφορά, Μονάδα Αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών 

Καυσίμων, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία Μήλος Όιλ ΑΒΕΕΠ, στην περιοχή Καστανά - Τρία 

Πηγάδια, του Δήμου Μήλου στη  Μήλο.   
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19. Το με αρ. πρωτ. ΕΞ. 1825/24-08-2020 έγγραφο/απάντηση της υπηρεσίας μας περί προσδιορισμού των 

δικαιολογητικών, για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης της εν λόγω δραστηριότητας. (§18) 

20. Την με αριθμό πράξης 14680/31-07-2020 Οικοδομική Άδεια Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης και 

Διακίνησης Καυσίμων, της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μήλου. 

21. Την τεχνική περιγραφή της  εγκατάστασης  μαζί με τον αναλυτικό προϋπολογισμό του εξοπλισμού της 

μονάδας, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μαζί με την με αρ. 

πρωτ. 3183/06-008-2013 υποβολή κοινοποίησης της εν λόγω εταιρείας σύμφωνα με το αρ.6 της  ΚΥΑ 

12044/613/ΦΕΚ 376 Β΄/19-03-2007.  

22. Το με αριθμό 29/1009/0000073, παράβολο συνολικής αξίας  € 500,0 που κατατέθηκε στον ειδικό 

λογαριασμό αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, υπέρ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

23. Την από 24-08-2020 κατατεθείσα στην υπηρεσία μας αίτηση  της εταιρείας Μήλος Όιλ ΑΒΕΕΠ, μαζί με 

τα σχετικά δικαιολογητικά για την υπαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας (§18) στο καθεστώς έγκρισης  

εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 48Ε του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/17-01-2018), καθώς και τα 

λοιπά στοιχεία του φακέλου της υπηρεσίας μας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε   

Την  χορήγηση  Έγκρισης  Εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/2018) 

της δραστηριότητας που αφορά,  Μονάδα  Αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων,  υπέρ της 

εταιρείας με την επωνυμία Μήλος Όιλ Α.Β.Ε.Ε.Π, που βρίσκεται στην περιοχή Καστανά - Τρία Πηγάδια, 

του Δήμου Μήλου στη  Μήλο, με τα παρακάτω ειδικότερα στοιχεία: 
 

 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α     Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ 

 Θέση   :   Νομός  Κυκλάδων    

 Νησί   :   Μήλος 

 Δήμος   :   Μήλου            Περιοχή :  Καστανά - Τρία Πηγάδια 

 Κάτοχος  :   ΜΗΛΟΣ  ΟΪΛ  Α.Β.Ε.Ε.Π    

 Α.Φ.Μ  :   094291228   Δ.Ο.Υ :  Γ΄ Πειραιά 

 Υπεύθυνος  Επιχείρησης  :    Ευάγγελος Βαρδάκης -  Α.Δ.Τ: ΑΚ 016985 

 Είδος  Δραστηριότητας   :  Μονάδα  Αποθήκευσης  και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων 

 Βαθμός  Όχλησης   : ΜΕΣΗ  ΟΧΛΗΣΗ    (το σύνολο της δραστηριότητας)  

 Όριο  Βαθμού  Όχλησης   : > 100000  m3    (το σύνολο της δραστηριότητας) 

 Περιβαλλοντική  Κατηγορία  :  Β΄  Κατηγορία   (Π.Π.Δ)   

 ΚΩΔΙΚΟΙ  NACE    :    46.71  - 52.10     (κωδ. ΣΤΑΚΟΔ 2008)  

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Έγκρισης Εγκατάστασης  : ΠΕΝΤΕ  ΕΤΗ               (έως  01-09-2025) 

 Ισχύς  Παραγωγικών  Μηχ/άτων :        Κινητήρια                Θερμική  

 Νόμιμα  σε  Λειτουργία  :      50,00   KW                --     KW 

 Μηχ/των  Επέκτασης   :          --      KW                --     KW 

 Σύνολο  Παραγωγικού Εξοπλισμού :      50,00   KW                --     KW 

 Μη  Παραγωγικός  Εξοπλισμός :    147,20   KW                --     KW 

 Συνολική  Εγκατεστημένη   Ισχύς :     197,20   KW                --    KW 
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 Αξία  Μηχανολογικού  Εξοπλισμού :       €  1120000 

 Συνολική  Στεγασμένη  Επιφάνεια  : 776,29  m2 

 Συνολική  Αποθηκευτική  Ικανότητα : 6600  m3 

 Στοιχεία  Δεξαμενών  Καυσίμου  : 6   (υπέργειες κυλινδρικές  δεξαμενές) 
 

ΜΗΛΟΣ  ΟΪΛ  ΑΒΕΕΠ 

α/α Είδος  Καυσίμου Χωρητικότητα  (m
3
) Διάμετρος (m) Ύψος  (m)  

1  Μαζούτ  1500΄΄  1500 13 12 

2  Μαζούτ  3500΄΄  1500 13 12 

3  Ντήζελ Κίνησης (Diesel) 1500 13 12 

4  Ντήζελ Marine (Diesel) 1500 13 12 

5  Βενζίνη Αμόλυβδη 300 7 8 

6  Βενζίνη  Super 300 7 8 

Συνολική  Χωρητικότητα 6600   

 

► ΙΣΧΥΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /  Μεταβολές  της  Δραστηριότητας : 

 Η παρούσα Έγκριση Εγκατάστασης, ισχύει για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 01-09-2025 και μπορεί να 

παραταθεί μέχρι την συμπλήρωση μιας δεκαετίας.  

 Μετά την έκδοση της Έγκρισης Λειτουργίας (σελ. 7) της δραστηριότητας η διάρκεια της έγκρισης 

εγκατάστασης, χωρίς την απαίτηση νέας διοικητικής πράξης, καθορίζεται ως την συμπλήρωση δέκα (10) 

ετών από την ημερομηνία χορήγησης της. (δηλ έως: 01-09-2030)  (§3 /6Αβ, αρ.48Γ, Ν.4442/16) 

 Για τυχόν μεταβολές της δραστηριότητας (ισχύς εξοπλισμού, κτίρια, κ.λ.π) κατά την διάρκεια ισχύος της 

έγκρισης, δεν απαιτείται ενέργεια του φορέα, εφόσον από τις μεταβολές αυτές, δεν υπάρχει 

μετάπτωση στον συνολικό βαθμό όχλησης της μονάδας, όπως αναγράφεται στην παρούσα έγκριση. 

 Σε κάθε περίπτωση προσθήκης άλλης δραστηριότητας ή αλλαγής της υφιστάμενης δραστηριότητας, 

απαιτείται η έκδοση νέας έγκρισης εγκατάστασης.      

 Μετά το πέρας της δεκαετίας, για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας, απαιτείται 

νέα έγκριση εγκατάστασης.   

► Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο φορέα από την υποχρέωση να εφοδιαστεί 

με άλλη άδεια από άλλη Δημόσια Αρχή, εάν αυτό απαιτείται σύμφωνα με  τις κείμενες διατάξεις.  

► Σε  περίπτωση αλλαγής επωνυμίας  ή  αλλαγής φορέα,  ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 23 του Ν. 3982/2011 και των άρθρων 12, 13 και 14 της Υ.Α οικ. 483/35/Φ.15/12.  Η ενημέρωση της 

υπηρεσίας μας, πρέπει να γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της νόμιμης μεταβολής. Σε 

περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται στον εμπλεκόμενο φορέα πρόστιμο, σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.  

► Ο φορέας της εγκατάστασης σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β΄/16) προς επικαιροποίηση 

του με αρ. πρωτ. 3183/06-008-2013 φακέλου κοινοποίησης, οφείλει να καταθέσει στην υπηρεσία μας, 

εντός τριών μηνών, δύο αντίγραφα του φακέλου σε έντυπη μορφή,  δέκα σε ψηφιακή μορφή και δέκα 

αντίγραφα  των  σχεδιαγραμμάτων σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ.  
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► ΕΙΔΙΚΟΙ    ΟΡΟΙ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 

Η παρούσα απόφαση χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των  διατάξεων του Ν.3982/11 για την 

χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κάθε Μηχανολογικής Εγκατάστασης για κάθε μεταποιητική 

δραστηριότητα, του Ν.3054/02  και  με  τους  παρακάτω  δεσμευτικούς  όρους : 
 

(1) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή 

και την υγεία των εργαζομένων. (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των 

μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο 

εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.)  

(2) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη 

πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του 

Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄/81) και του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α΄). 

(3) Να  τηρούνται όλοι οι όροι που αναλυτικά ορίζονται στον  Πίνακα 1 (σελ. 6) της παρούσης, που 

αφορά τον καθορισμό των   Πρότυπων  Περιβαλλοντικών  Δεσμεύσεων  σύμφωνα με την ΚΥΑ 

4187/266/ (ΦΕΚ 1275/ Β΄/11-04-2012) και την  ΚΥΑ (ΦΕΚ 3924/ Β΄/ 07-12-2016), καθώς η εν λόγω 

δραστηριότητα, κατατάσσεται στην Β΄ Κατηγορία του αρ.1 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Β΄/2011). 

(4) Να τηρούνται όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται,  

σύμφωνα με την  ΚΥΑ 1589/104 (ΦΕΚ 90/Β΄/30-01-2006) και το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας να 

ανανεώνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την λήξη του. 

(5) Να τηρούνται οι Αστυνομικές,  Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 

(6) Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται, προκειμένου να τηρούνται όλες οι 

διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ  24/ Α’/13-02-2012). 

(7) Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται, προκειμένου όλες οι μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις της μονάδας, να είναι προστατευμένες από τυχόν ανεξέλεγκτη είσοδο του 

ανθρώπινου παράγοντα και της ορνιθοπανίδας της περιοχής. 

(8) Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός της μονάδας, θα πρέπει  να πληρούν την ελάχιστη απαιτούμενη 

ποιότητα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.  

(9) Το δάπεδο  του χώρου των δεξαμενών πρέπει να είναι συμπαγές, επίπεδο, οριζόντιο και 

κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό.  Σε ακτίνα 8 m πρέπει να το έδαφος να διατηρείται  καθαρό και 

πλήρως απαλλαγμένο από ξένα αντικείμενα.  

(10) Το οικόπεδο της δραστηριότητας  πρέπει να είναι περιφραγμένο με βιομηχανικού τύπου 

συρματόπλεγμα ύψους τουλάχιστον 2 μ. και θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 14858/1-7-93 (ΦΕΚ 477/Β΄). 

(11) Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες ασφαλείας,  εύκολα ορατές σε διερχόμενους 

κατά μήκους της περίφραξης του οικοπέδου και σύστημα ασφαλούς τεχνητού φωτισμού. 

(12) Να τηρούνται αναλυτικά τα βιβλία τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και οι 

αναλυτικοί πίνακες ανταλλακτικών εξαρτημάτων της εγκατάστασης πυρόσβεσης. Να γίνεται 

τουλάχιστον μία φόρα τον μήνα άσκηση λειτουργίας του συστήματος  πυροπροστασίας. 

(13) Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της μονάδας πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 

384, όπως καθιερώθηκε με την Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/04 (ΦΕΚ Β470/2004) και όπως ισχύει.  

(14)  Να τηρούνται τα παραστατικά διάθεσης προς τρίτους όλων των ειδών και των προϊόντων που 

επεξεργάζεται και διαχειρίζεται η μονάδα. 

(15) Τα οχήματα που θα εξυπηρετήσουν την λειτουργία της μονάδας, πρέπει να είναι εφοδιασμένα 

με την νόμιμη άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια και πινακίδες. Επιπλέον οι εκάστοτε οδηγοί των εν 

λόγω οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδήγησης. 

(16) Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων σε φυσικούς 

αποδέκτες της περιοχής.  
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(17) Η εταιρεία κάτοχος της άδειας οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα στην Αδειοδοτούσα Αρχή 

οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί για την άσκηση της 

δραστηριότητας για την οποία της χορηγήθηκε η άδεια. 

(18) Η εταιρεία κάτοχος της άδειας,  εφόσον επέχει της υποχρέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα  στα 

άρθρα  6 και 12 του Ν.3054/02 ΦΕΚ 230/02-10-2002, οφείλει να τηρεί λειτουργικά αποθέματα και 

αποθέματα ασφαλείας, σε αντιστοιχία με τον κανονισμό τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας. 

(19) Η εταιρεία κάτοχος της άδειας, οφείλει να τηρεί κάθε υποχρέωση σχετικά με την τήρηση 

Λογαριασμών και Βιβλίου Διακίνησης και κάθε υποχρέωση σε εφαρμογή του Σχεδίου Μέτρων 

Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και τις αποφάσεις που της επιβάλλονται σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 13 παρ. 3 του Ν.3054/02 ΦΕΚ 230/02-10-2002.   

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     1 

ΠΡΟΤΥΠΕΣ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ   ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Γενικές  Δεσμεύσεις 

Α1 
Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα 
αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. 

Α2 
Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την 
διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και 
να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ. 

Α3 

Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, 
ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι 
αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και διάφορα 
απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

Α4 
Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες. 

Α5 
Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως 
τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης. 

Α6 
Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων / υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους 
χώρους. 

Α7 

Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην 
Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα 
απόβλητα που  διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο.  Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται 
τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα.  Το προς συμπλήρωση έντυπο της 
ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί  είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), 
ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως ισχύουν. 

Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου. 

Κανόνες  υγιεινής  και  ασφάλειας  εργαζομένων 

Β2 
Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την 
προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 

Θόρυβος 

Γ1 
Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και να τηρούνται οι λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα  55 db. 

Αέρια   Απόβλητα 

Δ1 

Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα 
και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου 
καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα. 
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Δ2 
Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος 
κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 
189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011). 

Δ3 
Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και 
σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. 

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων. 

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών. 

Υγρά  Απόβλητα 

Ε1-2 
Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα 
σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116 
(ΦΕΚ 354/Β΄/2011) όπως ισχύει. 

Ε2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα κατά την παραγωγική διαδικασία. 

Στερεά   Απόβλητα 

Ζ1 
Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται 
σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς. 

Ζ12 

 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας θα διατίθεται: 

1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β), 

2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost), 
3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών, 
4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, 

Ειδικές  Δεσμεύσεις 

Η11 

Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης 
ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές 
διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή / και του υπόγειου υδροφορέα. Οι 
διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την 
κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία. 

 

► ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

Ο φορέας της δραστηριότητας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της μονάδας, οφείλει να καταθέσει  

αίτηση  προς την υπηρεσία μας  για  την έκδοση της  Έγκρισης  Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Υ.Α. οικ. 64618/856/Φ.15/18 (ΦΕΚ 2278 Β/15-06-2018), συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω Υ.Α. 

Δικαιολογητικά  για την έκδοση της  Έγκρισης  Λειτουργίας 

α. Συνοπτική  Τεχνική  Περιγραφή  της  Εγκατάστασης,  υπογεγραμμένη  από τον αρμόδιο κατά νόμο

 μηχανικό, με περιεχόμενο: 

 •   Τοπογραφικό διάγραμμα  στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες 

πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου. 

 •   Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων 

 προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.). 

 • Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των 

 μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους.  

 (Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην 

αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα 

ασφαλείας. Σε υπόμνημα επί των σχεδιαγραμμάτων θα αναγράφεται επιφάνεια  για κάθε απαιτούμενο 

διαμέρισμα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Ν.3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) 
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β. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η 

βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή 

τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του 

δικαιολογητικού (α) αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.  

γ. Απόφαση Υπαγωγής   σε πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, στην περίπτωση που δεν 

περιλαμβάνεται στο στάδιο της  Έγκρισης Εγκατάστασης.  

δ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των 

τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών 

βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.  

ε. Παράβολο, ύψους  € 150,00   υπέρ  Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου. 

   (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  -  Αρ.  Λογ.    5710-052440-764 ) 

στ. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από 

τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της 

μονάδας υπερβαίνει τα 59 KW, ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον 

κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

ζ. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας και αντίγραφο της Εγκεκριμένης Μελέτης Πυρασφαλείας  της αρμόδιας 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β’/90) και την 

Υ.Α.Δ3/14858/1993 (Β’/ 477) αντίστοιχα.   

η. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση 

εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, 

Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή 

σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. 

θ. Άδεια  κατασκευής λιμενικού έργου και  άδεια  χρήσης αιγιαλού και παραλίας. 

ι. Αντίγραφο  Σύμβασης με προμηθεύτρια εταιρεία καυσίμου και αντίγραφο της άδειας εμπορίας 

 τύπου Γ΄ της προμηθεύτριας εταιρείας. 

κ. Υπεύθυνη Δήλωση  των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα 

εκτελέσθηκαν σύμφωνα με  τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης και τις μελέτες. 

 

 

Ο  φορέας της  επιχείρησης  σύμφωνα  με  την  κείμενη νομοθεσία,   υποχρεούται  να  έχει εφοδιαστεί  

με όλα τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να τα τηρεί σε ισχύ  και  οφείλει να επιτρέπει 

τον έλεγχο και να  παρέχει σε οποιαδήποτε νόμιμη  Εποπτεύουσα ή Διοικητική  Αρχή τα έγγραφα και τα 

στοιχεία που του ζητούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

 

 
 

► ΓΕΝΙΚΟΙ    ΟΡΟΙ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 

1. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών 

στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να 

εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.  

2. Για την απαιτούμενη υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να 

προσλαμβάνεται προσωπικό  που να έχει απαραίτητα προσόντα – επαγγελματικές άδειες (όπου 

απαιτείται)  σύμφωνα με τα άρθρα  4 και 4α   του Ν. 3982/11, όπως ισχύει. 
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3.  Η απόφαση  αυτή  μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της υπηρεσίας  μας.  Χωρίς 

αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα άλλου φυσικού ή νομικού 

προσώπου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε. 

4. Η Έγκριση αυτή μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία,  με ευθύνη 

του κατόχου πρέπει να βρίσκεται πάντα στα γραφεία του φορέα για τον οποίο εκδόθηκε. 

5. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η  ειδική διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον, μέσα σε 15 ημέρες από την δημοσιοποίηση της ή την κοινοποίηση  της, σύμφωνα με  τις 

διατάξεις των  άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 

 

      Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Νοτίου   Αιγαίου 
                                    

 
 

 

                    Δημήτριος  Λάσκαρης 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 

1 Υπουργείο  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων 

Γενική  Γραμματεία Βιομηχανίας – Τμήμα Α΄ 
Πλατεία Κάνιγγος, ΤΚ: 101 81,   Αθήνα 

2 Ελληνική  Στατιστική  Αρχή 
Γενική  Δ/νση  Στατιστικών Ερευνών 
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας 
Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ: 185 10 Πειραιάς - Τ.Θ. 80847 

3 Υπουργείο  Περιβάλλοντος  κ΄ Ενέργειας    
 Γενική  Δ/νση Ενέργειας 

Δ/νση Ελέγχου Διακίνησης κ΄ Αποθήκευσης Καυσίμων 
Μεσογείων 119,  ΤΚ: 11526,   Αθήνα 

4  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων 
 ΤΚ: 84100, Ερμούπολη, Σύρος 

5  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 Γενική  Δ/νση  Ανάπτυξης 
 Γ. Μαύρου 2,  ΤΚ:85100,  Ρόδος 

6  Αστυνομικό Τμήμα  Μήλου 
 ΤΚ: 84800,  Μήλος 

7  Μήλος  Όιλ  ΑΒΕΕΠ     (με αποδεικτικό παραλαβής) 
 ΤΚ: 84800,  Μήλος 
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